
 

 30/11/2021 :תאריך

 קריאה להחזרה - הודעה לציבור

 

 ים:קורא להחזרת המוצר מ"הרמס דגים בע מפעל:

 גרם( 200פילה דג הרינג הולנדי מלוח )משקל לאחר סינון  :1

 ק"ג 2.8פילה דג הרינג מלוח הולנדי  :2

 לפי שקילה בואקוםפילה דג הרינג הולנדי  :3

 ק"ג 1קר פרוס ואקום פילה דג סלמון טרי מעושן  :4

 גר 200פילה דג סלמון טרי מעושן קר פרוס ואקום  :5

 גר 100פילה דג סלמון טרי מעושן קר פרוס ואקום  :6

 ק"ג 2פילה דג סלמון טרי מעושן קר  :7

 גר 200 גרבלקספילה דג סלמון  :8

 

חיידקי ליסטריה  נמצאו, ע"י שירות המזון משרד הבריאות מחוז אשקלון ושנערכ מעבדה ותבבדיק 

)אריזות  "גרם( 200פילה דג הרינג הולנדי מלוח )משקל לאחר סינון " יםמונוציטוגנס במוצר

)אריזות  גר" 200 פילה דג סלמון טרי מעושן קר פרוס ואקום"-ו (גרם 200של במשקל  בודדות

 .(גרם 200של במשקל  בודדות

הוחלט להחזיר מהמדפים כדי לשלול כל סיכון לבריאות הציבור.  אותו חומר גלםלשאר המוצרים השייכים 

, (ק"ג 2.8של במשקל  בודדות קופסאות) "ק"ג 2.8פילה דג הרינג מלוח הולנדי " המוצרים הנוספים הם:

פילה דג סלמון טרי מעושן קר פרוס ", (לפי שקילה )אריזות בודדות "פילה דג הרינג הולנדי בואקום"

 גר" 100 פילה דג סלמון טרי מעושן קר פרוס ואקום", (ק"ג 1של במשקל  )אריזות בודדות ק"ג" 1 ואקום

 קופסאות) ק"ג" 2פילה דג סלמון טרי מעושן קר " ,(גרם 100של במשקל  )אריזות בודדות

  .(גרם 200של במשקל  )אריזות בודדות "גר 200פילה דג סלמון גרבלקס ", (ק"ג 2של במשקל  בודדות

ליסטריה מונוציטוגנס הוא חיידק העלול לגרום מחלה באוכלוסייה בסיכון גבוה, כגון בעלי חיידק 

 .מערכת חיסון מוחלשת, קשישים או לגרום להפלות בנשים הרות

 



 

 :"גרם( 200"פילה דג הרינג הולנדי מלוח )משקל לאחר סינון  - 1 מסוג המוצרמאפייני 

  7290014973312 :ברקוד 

 20/12/2021תאריך אחרון:  - 21/11/2021 :יצוריתאריך 

 גרם 200משקל: 

 

 :"ק"ג 2.8פילה דג הרינג מלוח הולנדי  " - 2 מסוג המוצרמאפייני 

  7290001532058ברקוד:  

 20/12/2021תאריך אחרון:  - 21/11/2021תאריך ייצור: 

 )מוסדי( ק"ג 2.8משקל: 

 

 :"בואקוםפילה דג הרינג הולנדי  " - 3מסוג  המוצרמאפייני 

  7290001532058ברקוד:  

 20/12/2021תאריך אחרון:  - 21/11/2021תאריך ייצור: 

 לפי שקילהמשקל: 



 

 

 :" ק"ג 1פילה דג סלמון טרי מעושן קר פרוס ואקום  " - 4מסוג  המוצרמאפייני 

  7290001532447ברקוד:  

 18/12/2021תאריך אחרון:  - 21/11/2021תאריך ייצור: 

 ק"ג 1משקל: 

 

 :" גר 200פילה דג סלמון טרי מעושן קר פרוס ואקום  " - 5מסוג  המוצרמאפייני 

  7290014973213ברקוד:  

 18/12/2021תאריך אחרון:  - 21/11/2021תאריך ייצור: 

 גרם 200משקל: 



 

 

 :" גר 100פילה דג סלמון טרי מעושן קר פרוס ואקום  " - 6מסוג  המוצרמאפייני 

 7290014973411ברקוד:  

 18/12/2021תאריך אחרון:  - 21/11/2021תאריך ייצור: 

 גרם 100משקל: 

 

 :" ק"ג 2פילה דג סלמון טרי מעושן קר  " - 7מסוג  המוצרמאפייני 

  7290001532027ברקוד:  

 18/12/2021תאריך אחרון:  - 21/11/2021תאריך ייצור: 

 ק"ג 2משקל: 



 

 

 :" גר 200סלמון גרבלקס פילה דג  " - 8מסוג  המוצרמאפייני 

 7290014973558ברקוד:  

 18/12/2021תאריך אחרון:  - 21/11/2021תאריך ייצור: 

 גרם 200משקל: 

 

 

 צרכנים שיש להם את המוצר מתבקשים שלא לצרוך אותו.

מפעל הרמס דגים בע"מ אוסף את המוצר מדרכי השיווק בתיאום עם שירות המזון במשרד 

 הבריאות.

 . 08-6444564להתקשר לשירות הלקוחות בטלפון לפניות נא 

  

 


